
Studium VŠ v zahraničí 

Proč studovat v zahraničí, zvládnu studium v cizí zemi, jsem jazykově dostatečně vybaven/a …? 

Řada studentů gymnázia si tyto otázky položila a učinila rozhodnutí. Ano, půjdu studovat do 

zahraničí. Následně se vynoří otázky další. Univerzita versus College, co znamená  USAC a SAAS, proč 

jsou důležité atd. 

Tvůj příběh, Tvoje znalosti, Tvoje posílená schopnost učit se a kontakty, které získáš, určitě převáží 

nad případnými nevýhodami. 

Absolventi našeho gymnázia nastoupili na zahraniční školy před 8lety. První skupina čtyř chlapců 

odjela do Skotska a na University of Aberdeen, aby zde studovali ekonomické obory, hudební vědu a 

politické vědy. Každý následující maturitní ročník pak vyprodukoval jednoho či dva absolventy, kteří 

šli v jejich šlépějích. Vzájemně si pomáhají /s ubytováním, studiem či hledáním  práce/ a získávají tak 

zkušenosti. 

Proč Aberdeen? Ve Skotsku neplatíte školné, univerzita má dlouhou tradici /založena 1495/, je na 

137. místě v TOP 500 univerzit celého světa, studium psychologie je v TOP 10 /světové žebříčky/ 

z hlediska kvality. 

Škola je zaměřena prakticky.  Například ve třetím semestru /stejně jako v ostatních/ navštěvujete 

pouze dva předměty. V ekonomii Business Development a Business Resesearch Methods. 

Aktuálně naše absolventky působí v oborech imunologie /absolventka z roku 2015, Irena/, 

psychologie/absolventka z roku 2016, Hana/. Absolventi ekonomie a hudební vědy se v loňském roce 

začlenili na trhu práce ve VB, Skotsku, absolvent Tomáš se vrátil domů a již rok má skvěle prosperující 

mezinárodní firmu. 

Tomáš, Irena a Sylva /studentka mezinárodních vztahů/ představili studium a život ve Skotsku našim 

nynějším žákům při návštěvě školy v lednu 2018. Tato setkání mají na naší škole již pětiletou tradici. 

Někteří se připravují na příjímací řízení na další univerzity. 12. ledna 2018 UCAS potvrdil přijetí 

přihlášky absolventky z roku 2017 Hany na management a psychologii do VB. 

Všichni mají šanci. Více informací získáte od výchovného poradce školy. 

Eva Kuchařová – výchovné a kariérové poradenství. 


